Agentschap voor Overheidspersoneel
SECTORCOMITE XVIII
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS
GEWEST
Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel
Tel.: 02-553 50 30
Fax: 02-553 50 28

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2008
I AGENDA
1. VRT :
1..1. Aanpassing van het administratief personeelsstatuut: statutaire tuchtsancties;
1..2. Finalisering van het Arbeidsreglement van de VRT (wettelijke verplichting
tot neerlegging van een arbeidsreglement bij de sociale inspectie);
1..3. Wijziging van de toekenningsvoorwaarden voor het voordeel 'internet privé';
1..4. Verlenging van de geldigheidsduur van het SAC tot 30/4/2009.
2. Sectorale Akkoorden 2005-2007 en 2008-2009: uitvoering stand van zaken;
3.
Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende agentschapspecifieke
regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal;
4. Aanpassing model arbeidsreglement (verder zetting onderhandeling d.d. 3/11)
5. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: stand van zaken;
6. Varia:
II.NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING
AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID
Vaste delegatie
1. De heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Voorzitter,
vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, en Vlaams minister van Bestuurszaken, vertegenwoordigd door Frans Cornelis, gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken;
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2. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening; met kennisgeving afwezig;
3. De heer Dirk Wauters, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep, vertegenwoordigd door de heer Marcel Meys, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.
III.

BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN
1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten:
mevrouw Laurette Muylaert
de heren Richard De Winter
Ronny Vande Winkel
2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de
ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom:
de heren Herman De Backer (VRT)
Christoph Vandenbulcke
Mevrouwen Liesbet Sommen
Nathalie Hiel
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt
de heer Francis Van Lindt
mevrouw Bea Foubert
NAAM VAN DE TECHNICI
Vakbonden
FCSOD
de heer André T’Seyen
VSOA
mevrouw Christine Sermant
VRT
de heer Rudi Depraetere, Hoofd Sociaal Overleg
Departement Bestuurszaken:
Afdeling Regelgeving
de heer Jef Mannaerts, senior adviseur;
de heer Dirk Laerte, adviseur
de heer Tom Somers, adjunct van de directeur
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GDPB
Mevrouw Annemie Lagrain, preventieadviseur psychosociaal welzijn
IV. BEHANDELDE PUNTEN
De punten van de agenda werden behandeld, met uitzondering van punt 3.
V PUNTEN WAARVOOR DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS
De onderhandeling is beëindigd over de punten 1 en 4 van de agenda.
VI

AFSPRAKEN

1. Sectoraal Akkoord 2008-2009: uitvoering stand van zaken
Medische check-up 50 +
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat, alvorens de
werkzaamheden van de Werkgroep van het Sectorcomité XVIII op te starten en
als voorbereiding op deze werkgroep, AgO aan de personeeldiensten van de
entiteiten die onder het sectoraal akkoord vallen gevraagd heeft naar de stand
van zaken van de huidige organisatie van de medische check-up 50+ . Ook
werd aan de personeelsdiensten gevraagd om hun inhoudelijke voorstellen
m.b.t. minimaal gemeenschappelijk aanbod voor de medische check-up 50+ te
bezorgen aan AgO voor 15/12/2008.
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken vraagt ook aan de vakbonden dat zij hun eventuele inhoudelijke voorstellen m.b.t. minimaal gemeenschappelijk aanbod voor de medische check-up 50+ zouden bezorgen voor
15/12/2008.
2. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal
Dit punt wordt uitgesteld in functie van de plaatselijke besprekingen en raadpleging van de leden van de vakbonden tot de eerst volgende vergadering van het
Sectorcomité XVIII van 15/12/2008.
3. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2008 – 2009 (protocol nr. 266.861) en ontwerp van rondzendbrief houdende voorlopige uitvoering van een aantal maatregelen uit het sectoraal akkoord 2008 – 2009 (protocol nr. 266.860)
Op vraag van de afvaardiging van de ACOD zal artikel 11 van het voorgelegde
ontwerp van besluit aangepast worden aan de wijziging van de voorgelegde
rondzendbrief m.b.t. de compenserende maatregel MC. Deze aangepaste
teksten worden aan de bovenvermelde protocollen als bijlagen toegevoegd.
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4. Reiskosten woonplaats-standplaats-plaats van bestemming- interne nota departement LNE (vraag FCSOD d.d. 3/11/2008)
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken verwijst naar het standpunt van de Afdeling Regelgeving uiteengezet in een nota aan de leden van het
sectorcomité XVIII. Deze nota zal elektronisch bezorgd worden aan de leden
van het sectorcomité XVIII.
5. Vakbondsberichten op elektronisch prikbord
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat, naar aanleiding van een vraag van de ACOD d.d. 3/11/2008 m.b.t. de mogelijkheden om
vakbondsberichten op een elektronisch prikbord te plaatsen, er een nota vanuit
AgO op het SOPO d.d. 18 november jl. werd rondgedeeld. Afgesproken werd
dat eventuele opmerkingen op het volgende SOPO van 16/12/2008 besproken
zullen worden. Bedoeling is dat de berichten van de vakbonden onder de voorwaarden van artikel 11 van het koninklijk besluit van 28/9/19841 op de site “vakbondsstatuut” gepubliceerd worden, na visum door de gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken. De vakbonden moeten naast de bepalingen van
het vakbondsstatuut ook rekening houden met de Gedragscode voor het gebruik van internet, e-mail en prikborden van de Vlaamse overheid. Met de vakbonden zullen, nadat het standpunt van het SOPO gekend is, de praktische uitvoeringsmodaliteiten in een volgende vergadering van het sectorcomité XVIII
afgesproken worden.
Op de vraag van de ACOD om ook elektronische vakbondsberichten te mogen
sturen naar gans het personeel, antwoordt de gevolmachtigd onderhandelaar
Personeelszaken dat er enkel toestemming is om mailberichten te sturen naar
de leden van de betrokken vakbond maar niet naar al de personeelsleden. De
gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken verwijst hierbij naar de Gedragscode voor het gebruik van internet, e-mail en prikborden van de Vlaamse
Overheid die ook door de vakbondsafgevaardigden moet nageleefd worden.

1 koninklijk besluit 28/9/1984 tot uitvoering van de wet van 19/12/1974 tot regeling van de betrekkingen tussen
de overheid en de vakbonden van haar personeel.
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6. Vergaderkalender 1° semester 2009
Het Sectorcomité XVIII zal vergaderen telkens op maandag om 14u op volgende data: 19/1, 9/2,2/3,23/3,20/4,11/5,15/6, 29/6 en 20/7.

Lutgart De Buel
Secretaris

Kris Peeters
Minister-president van de
Vlaamse Regering
i.o. Martin Ruebens
adjunct-kabinetschef
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